Lavender
Lavanda 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Por séculos, a Lavanda tem sido usada e estimada por
causa de seu aroma inconfundível e sua miríade de
benefícios. Em tempos antigos, por exemplo, os egípcios e
romanos a usavam para banhos, relaxamento e como
perfume. Além disso, a Lavanda é amplamente usada por
suas propriedades calmantes e relaxantes, que são as
suas qualidades mais notáveis. Graças à versatilidade de
suas propriedades, o dōTERRA® Brasil Lavender é um óleo
indispensável para se ter a qualquer hora.

USOS
• Adicione algumas gotas de Lavanda em travesseiros,
roupa de cama, ou na planta dos pés para uma noite de
sono restauradora.
• Adicione à água do banho ou aplique nas têmporas e na
nuca para aliviar o estresse.
Aplicação:
Nome Científico: Lavandula angustifolia
Parte da Planta: Flor/Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Refrescante, floral, leve
Principais Componentes Químicos: Linalool,
Linalyl acetate, Ocimene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Características calmantes e relaxantes
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• Refresque seu armário, colchão, carro ou ar
condicionado ao combinar, em um pulverizador, a
Lavanda com água.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos,
ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com os
olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em caso
de irritação, descontinue o uso e procure um médico.
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.
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